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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 
K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ X ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ X ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti X X ☐ ☐ 

Komentář   Autor velmi pěkně ukázal, že s dnešními technologiemi je jeden šikovný člověk schopen 

implementovat kompletní a plně funkční herní systém, na který ještě před pár lety byly potřeba celé 

týmy lidí (implementace zahrnuje grafiku, speciální efekty, herní systém včetně několika herních 

módů, ale i hudební a  zvukový systém a relativně slušnou umělou inteligenci - na každý takový 

podsystém by dříve byl třeba minimálně jeden člověk při zachování stejného celkového času vývoje). 

 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X X ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ X ☐ ☐ 

Analýza ☐ X ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ X ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ X ☐ ☐ 

Komentář   -na bakalářskou práci poměrně velké množství citací 

-relativně stručná, ale dostačující analýza každé hlavní části systému 

 
Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ X ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ X ☐ ☐ 

Komentář   -z mého pohledu pěkně navrhnutý engine, kdy se různé typy herních seancí dají jednoduše 

"poskládat" z několika příkazů 

-uvítal bych více komentářů v kódu, ale i tak je kód poměrně přehledný 

 
Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 
Datum 6. června 2013 Podpis 

 


